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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ 

 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυση 

της ΟΛΜΕ, η Εκπαιδευτική Διεθνής (Education International) βράβευσε 
την ΟΛΜΕ απονέμοντάς της ειδικό έπαινο.  

Η απονομή του επαίνου έγινε στις 20 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, 
κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εκδηλώσεων της ΟΛΜΕ για τα 
90 χρόνια λειτουργίας της, από το Γενικό Γραμματέα της Education 
International, Fred van Leeuwen. 

Να σημειώσουμε ότι η ΟΛΜΕ είναι η πρώτη οργάνωση στον 
κόσμο στην οποία απονεμήθηκε τέτοιος έπαινος. Η απονομή επαίνων 
αποτελεί μια καινούργια πρωτοβουλία  της Education International, για 
να αναγνωρίσει με αυτόν τον τρόπο το σημαντικό έργο που ασκούν τα 
εκπαιδευτικά συνδικάτα στο να προάγουν τα συμφέροντα των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Ο Fred van Leeuwen κατά τη διάρκεια της απονομής του επαίνου, 
εξήρε την δράση της ΟΛΜΕ για την προάσπιση των δημοκρατικών και 
κοινωνικών αξιών σε όλη την ιστορία της. «Εσείς πάντοτε μέχρι τώρα 
έχετε αντισταθεί στην τυραννία», είπε. «Η ομοσπονδία σας έχει υποστεί 
τα δεινά της κατοχής από τη Ναζιστική Γερμανία του 1940 έως το 1944, 
έχει επιβιώσει από τη ακροδεξιά, στρατιωτική χούντα του 1967 έως το 
1974 και σήμερα αντιστέκεται στη νεοφιλελεύθερη τυραννία, όπως 
φαίνεται να είναι, καθώς διακυβεύει την ίδια την ύπαρξη του ελληνικού 
δημόσιου σχολείου».  

Στον έπαινο που έλαβε η ΟΛΜΕ, αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Αναγνωρίζοντας τον αγώνα της ΟΛΜΕ για τη βελτίωση του 

επαγγελματικού κύρους των καθηγητών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Ελλάδας και σε αναγνώριση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων  και ελευθεριών τους από το 1924. 

 Επαινώντας την ΟΛΜΕ για το έργο που ασκεί εδώ και 90 χρόνια 
για τη βελτίωση της ποιότητας και της δικαιοσύνης στην παρεχόμενη 
εκπαίδευση μέσα από το ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 
γενικότερα και τη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ειδικότερα. 

http://www.olme.gr/


Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της ΟΛΜΕ στη Διεθνή 
Αλληλεγγύη σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο». 
 

 
 

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Education International 
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3382 
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